Velkommen som medlem af b4b Holstebro
Tillykke, du er nu optaget som medlem af Business 4 Business Holstebro. Velkommen i netværket.
Vi glæder os til at hjælpe dig med at skabe ny forretning.
Som du ved, har medlemmerne i netværket ét fokus: At hjælpe hinanden. Du skal se mødet som
ugens vigtigste salgsmøde. Aktive medlemmer, som er gode til at åbne døre for andre, oplever
hvordan andre også ønsker at hjælpe dem. Det man giver til netværket, får man mangefold igen.
Vi mødes i Nupark 49, 2. sal, lokale “F” hver torsdag morgen (undtagen ferier/helligdage)
Mødets dagsorden
6.45:

Mingling. Gå rundt og hils på netværkets medlemmer. Kom rundt og brug
et par minutter hos hver. Mingling handler om at skabe relationer.

7.10:

Så er der morgenkaffe.

7.15:

Mødet fortsætter med følgende punkter:
• Præsentation af b4b Holstebro.
• Bliv en bedre netværker.
• Præsentation af medlemmer og gæster. (Jeg søger…)
• Dagens fokus.
• Fra medlem til medlem. (Jeg kan bidrage med…)
• Opfølgning.

8.30:

Mødet slutter.

Det er vigtigt, at du er med fra starten af mødet kl. 6.45, ligesom det er vigtig, at du hver gang
forbereder en slagkraftig præsentation på ét minut, hvor du fokuserer på, hvordan netværket kan
hjælpe dig lige nu. Det er vigtigt, at du forbereder konkrete søgninger.
Du skal også forberede dine bidrag til punktet ”Fra medlem til medlem”, hvor du bidrager til de
andres forretning med referencer, positive statements, omsætningstal genereret af netværket mv.
Det er også en del af Business 4 Business Holstebro, at vi holder ”Close Business”. Det er møder,
hvor typisk to medlemmer mødes for at lære hinanden lidt bedre at kende. Kun når man kender
hinanden, kan man for alvor anbefale hinanden til andre.
Du finder alle værktøjer til at netværket på www.b4b.dk
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